
Dinâmica: Algumas Forças Especiais

Parte 2

Física_1° EM

Profa. Kelly Pascoalino



Tópicos da aula:

✓ Força Normal;

✓ Força de Tração (Tensão);

✓ Técnicas para a resolução de problemas de 

dinâmica.



Quando um corpo está apoiado em uma superfície e, portanto, exerce uma força sobre ela, a

superfície se deforma e reage empurrando o corpo com uma força de reação denominada força

normal.

𝐹𝑁; 𝑁 - Força de contato; direção: “perpendicular à superfície de apoio”; sentido: “do apoio para o

corpo”.

Força Normal



O globo da morte

Qual a velocidade mínima que o motociclista deve manter para

que consiga passar pelo ponto mais alto da trajetória sem que

perca contato com o globo?



É a força aplicada a um corpo por uma corda, cabo ou fio (inextensíveis) no qual o mesmo encontra-se

engatado tencionando-o. Ou seja, é a reação da corda, cabo ou fio à força aplicada pelo corpo.

𝐹𝑇; 𝑇 - Força de contato Direção: “coincidente com a da corda esticada”. Sentido: “de forma a puxar o

corpo ao qual a extremidade em questão encontra-se presa”.

Força de Tração (Tensão)



Talha exponencial

Roldanas, ou, polias, são rolamentos com ranhuras ou sulcos

em seu contorno, por onde passa uma corda, cabo, fio, etc.

Quando instaladas adequadamente podem auxiliar na

realização de tarefas que incluem a transposição de objetos de

um local para outro.

O mecanismo conhecido como talha exponencial consiste em um conjunto de acoplamento de

roldanas móveis com uma roldana fixa a fim de diminuir a força necessária para transpor um objeto.

Polias fixas – Não reduzem o valor da força que deve ser

aplicada mas alteram a direção de aplicação.

Polias móveis – Alteram o valor da força que deve ser

aplicada para a transposição de um objeto.



n → número de polias móveis na talha.



Técnicas para a resolução de problemas de dinâmica

1 – Isolamento de dados fornecidos pelo problema;

2 – Desenho do DCL* (Diagrama de Corpo Livre) para cada um dos corpos envolvidos;

3 – Decomposição das forças que não estejam definidas sobre os eixos cartesianos;

4 - Aplicação do princípio fundamental da dinâmica para cada um dos eixos cartesianos e cada um dos

corpos envolvidos.

*DCL – diagrama simplificado no qual apenas um corpo é considerado. Esse corpo é representado por um 

ponto ou por um desenho. As forças externas que agem sobre o corpo são representadas por vetores em um 

sistema de coordenadas.

xRx amF  yRy amF 



Exercícios

a) a = 6 m/s²;

b) T = 48 N.



a) a = 2 m/s²;

b) FAB = FBA = 4 N.



a) a = 2 m/s²;

b) T = 8 N.



a) a = 2 m/s²;

b) T = 24 N;

c) F = 48 N.



a) a = 2 m/s²;

b) T1 = 8 N; T2 = 4 N.



Três blocos A, B e C de massas 4 kg, 6 kg e 8 kg, respectivamente, são dispostos, conforme

representado no desenho abaixo, em um local onde a aceleração da gravidade g vale 10 m/s².

Desprezando todas as forças de atrito e considerando ideais as polias e os fios, a intensidade da força

horizontal F que deve ser aplicada ao bloco A, para que o bloco C suba verticalmente com uma

aceleração constante de 2 m/s², é de:

a) 100 N 

b) 112 N

c) 124 N

d) 140 N

e) 176 N



EXERCÍCIOS (APOSTILA) 6 e 7 PÁG. 22

EXERCÍCIOS (APOSTILA) 1, 2, 4, 5 e 6 PÁG. 26

PARA CASA (CADERNO DE ATIVIDADES):

EXERCÍCIOS 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 –

PÁG. 7


